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  !چلتی نہیں بغیرریاست ٹیکس
 ٓاف بیورو فیڈرل نیا میں صورت کی ناکامی کی ادارے متعلقہ میں وصولی کی ٹیکسوں جب خان عمران وزیراعظم

 ہے ٓاتیٓ نظر فرما کار سوچ وہ پر طور واضح پیچھے کے اس تو ہیں دیتے انتباہ کا ہونے مجبور پر بنانے ریونیو

 کامرس ٓاف چیمبر راولپنڈی روز کے جمعرات۔ گیا کیا میں خطاب سے اجتماع نمائندہ کے تاجروں اظہار کا جس

 یہ کہ تھا کہنا کا وزیراعظم میں تقریب اختتامی کی کانفرنس صدور چیمبرز پاکستان ٓال ویں؍11 اہتمام زیر کے

 کوئی والی کرنے انحصار پر قرضوں ہے، رکھتا تعلق سے بقا کی پاکستان بلکہ نہیں کا ناپسند یا پسند ہماری معاملہ

 وصولی ٹیکس کے عزیز وطن سے خطاب اس کے وزیراعظم۔ سکتی رکھ نہیں برقرار کو ٓازادی اور وقار اپنے قوم

 بعض اور معیشت ماہریِن طرف کی جس ہے ٓاتی سامنے ناگزیریت وہ کی اصالحات میں ادارے متعلقہ اور نظام کے

 سرمائے میں خزانے قومی کہ نہیں ممکن انکار سے حقیقت اس۔ ہیں رہے کرتے متوجہ سے عرصے حلقے عوامی

 دور غربت ہی نہ ہے، ہوتا ممکن کرنا فراہم بنیادیں معاشی مستحکم کو ملک کسی تو نہ بغیر کے موجودگی کی

 ہزار؍72 صرف سے میں ٓابادی کروڑ؍21 کی ملک جس۔ ہیں سکتے جا الئے عمل بہ رو منصوبے جیسے کرنے

 کیلئے بچانے سے ہونے غرق میں دلدل مہیب کی قرضوں اسے ہوں دکھاتے زیادہ یا الکھ دو ٓامدنی اپنی افراد

ترغیبی، نظام کا وصولی کی ٹیکسوں کہ ہے ضروری  

 ایک ایک کا ٹیکسوں کہ ہیں ٓاتے نظر دالتے یقین یہ وزیراعظم لئے اسی۔ ہو مبنی پر اعتماد اور دوست کار سرمایہ

 وقت ایسے۔ ہوگا صرف پر تدابیر کی بہبود عوامی اور کرنے کم خسارہ ملکی ساتھ کے کفایت و احتیاط انتہائی پیسہ

 مالیاتی کو برادری تاجر ملکی اور ہے رکھتی امید کی نےٓا کاری سرمایہ بیرونی خطیر میں ماہ چند حکومت جب کہ

 جلد میں روزگار مواقع اور بڑھنے سرگرمیاں معاشی ہے، چکی جا دی ضمانت کی ریفنڈ ٹیکس ذریعے کے بل

 کر استوار پر بنیادوں ترغیبی بناکر پروفیشنل زیادہ کو کارکردگی کی ٓار بی ایف۔ نہیں محل بے توقعات کی اضافے

 کی بہتری میں کارکردگی کی منصوبوں معاشی دیگر اور زونز اکنامک پیک سی اثرات کے اس تو جائے لیا

۔گے ہوں ظاہر بھی میں صورت  


